
BOÞANMALARINA NÝKOLA TESLA’MI NEDEN OLDU?
Hepimiz Elon Musk’ý PayPal(online ödeme), Tesla Motors(elektrik motor), SolarCity(güneþ 
enerjisi), Hyperloop(yüksek hýzlý tren), SpaceX(Uzay) ve son olarak OpenAI(yapay zeka) 
þirketlerinden tanýyoruz. Ýnsan DNA’sýný tekrar programlama konusunda bir þirket kuracaðý da 
söylenmektedir. Elon Musk hayranlýkla izlenirken 30 Milyar Dolar gibi bir servete de sahip. Elon 
Musk, Nikola Tesla kadar dahi olmasa da aþýrý dahice Nikola Tesla’nýn yolundan gittiði 
söylenebilir. Ýnsan ýrkýnýn yok olacaðýný ve insanlýðýn devamýný garanti altýna almamýz için Mars’ta 
kolonileþmemiz gerekir diyor. Ýnsan vücudu, beyni ve hücresinden bahsederken özellikle 
yeniden tasarlama, programlama, yazýlým, yapay zeka gibi kelimeleri kullanýyor. Bir yandan 
dünyayý iyileþtirmemiz gerek derken bir yandan da dünyayý terk etmemiz gerek diyor. Elon Musk 
bir þeyler mi biliyor, neden bu kadar acele ediyor? Öngörülerinin olacaðýna nasýl bu kadar emin? 
Baðlantýlý olduðu insanlarý neden bu kadar zorluyor ve ýsrar ediyor hatta onlara acýmasýz 
davranýyor? Neden sýklýkla paranoyak ve fasitlikle eleþtiriliyor? Ekonomi, fizik, iþletme, malzeme 
bilgisi, internet, bilgisayar, yazýlým konularýný özellikle seçip lisans ve lisans üstü eðitim almasý, 
baþarýyla bitirmesi tesadüf müydü? Elon Musk bence çok çok çok akýllý, sonunun Nikola Tesla gibi 
olmasýný istemiyor. Çünkü Nikola Tesla 1987 yýlýnda kablosuz elektriði icat etti ama hiçbir otorite 
tarafýndan desteklenmedi doðal olarak ta hiçbir maddi destek saðlanmadý ve þu anda dünyanýn 
bambaþka bir konumda olmasýný saðlayacak tüm fikirler rafa kaldýrýldý. Elon Musk, hayallerini ve 
fikirlerini gerçekleþtirmek için kimseden destek beklemiyor. Þirketleri hem çok yararlý 
görülüyor hem de 30 Milyar dolar olarak deðerlendiriliyor. Tesla motors, Solarcity ve Hyperloop 
gibi þirketleri dünyayý daha yaþanabilir yapýyor ve muhteþem paralar kazanýyor. Kazanýlanlar 
süper güçlü ortaklarla SpaceX Uzay þirketine aktarýlýyor. Herhalde Elon Musk parasý ve hýrsýyla 
insanlarýn yaþlanmasýný durdurarak onlarý Mars’a yerleþtirecek gibime geliyor. Ya sonra ne 
olacak? Esen Kalýn. Kývýr Düzen.
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